
Prijslijst

Transporter 6.1 
Pick-up



Kosten Transporter 6.1 Chassis en Pick-up per oktober 2019 excl. btw incl. btw

Rijklaarmaakkosten € 865,00 € 1.046,65

Recyclingbijdrage € 30,99 € 37,50

Leges aanvraag kenteken € 39,00 € 39,00

Leges tenaamstelling kenteken € 5,98 € 5,98

Totaal € 940,97 € 1.129,13

De rijklaarmaakkosten zijn advieskosten en kunnen per dealer verschillen. Prijswijzigingen voorbehouden.

Rijklaarmaakkosten
De rijklaarmaakkosten verschillen per model en worden hieronder vermeld. Over de kosten wordt geen bpm geheven. De rijklaarmaakkosten bestaan o.a. uit:
• Transport en logistieke handling
• Nulbeurt
• In- en uitwendig reinigen en poetsen
• Leveren en monteren van twee lifehammers
• Leveren en monteren van twee kentekenplaten
• Volle tank
• Bedrijfswagentas (lampen, werkhandschoenen, gevarendriehoek, verbanddoos)
• Mattenset in cabine

Recyclingbijdrage
Vanaf 1 januari 1995 moet op grond van de Wet milieubeheer voor elke nieuwe auto met een verbrandingsmotor een recyclingbijdrage van € 37,50 inclusief btw worden afgedragen. 
De recyclingbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, STIBA, FOCWA schadeherstel). Auto Recycling Nederland B.V. 
heeft ten doel om auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal.

Legeskosten
Legeskosten aanvraag kenteken. Deze kosten bedragen € 39. Hieronder valt het aanvragen van het kentekenbewijs, de tenaamstelling en het overschrijvingsbewijs van een nieuwe auto. 
Legeskosten tenaamstelling kenteken. Deze kosten bedragen € 5,98.

Legeskosten worden door de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend.

Bpm
Bpm is de aanschafbelasting voor voertuigen die in Nederland geregistreerd worden. De toegepaste bpm berekening voor bedrijfswagens hangt af van het type voertuig.  
Op de Transporter 6.1 Dubbele Cabine is de berekening voor voertuigen op grijs kenteken van toepassing, deze voldoet aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken.

De berekeningsmethodiek is als volgt:
De bpm voor grijs kenteken is opgebouwd uit een vast percentage (37,7%) van de netto catalogusprijs (incl. meeruitvoeringen) en een bonus- of malus  
afhankelijk van de brandstofsoort:
• Diesel: + € 273,- (malus) • Benzine, CNG en LPG: – € 1.283,- (bonus)

Prijswijzigingen voorbehouden 
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze 
prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of 
lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kun je ten allen tijde op onze website volkswagenbedrijfswagens.nl vinden. Vanzelfsprekend kun je ook de dealer vragen naar de 
actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.  

Algemene verkoopinformatie
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Transporter Pick-up
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L1H1 28 2.0 TDI EU6 66/84 5 23.700€                 4.977€         9.207€         37.884€      1.129€         39.013€      

Enkele 2.0 TDI EU6 81/110 5 25.400€                 5.334€         9.848€         40.582€      1.129€         41.711€      

Cabine 2.0 TDI EU6 110/150 6 27.400€                 5.754€         10.602€      43.756€      1.129€         44.885€      

2.0 TDI EU6 110/150 7-DSG 29.400€                 6.174€         11.356€      46.930€      1.129€         48.059€      

L2H1 28 2.0 TDI EU6 66/84 5 24.500€                 5.145€         9.509€         39.154€      1.129€         40.283€      

Enkele 2.0 TDI EU6 81/110 5 26.200€                 5.502€         10.150€      41.852€      1.129€         42.981€      

Cabine 2.0 TDI EU6 110/150 6 28.200€                 5.922€         10.904€      45.026€      1.129€         46.155€      

2.0 TDI EU6 110/150 7-DSG 30.200€                 6.342€         11.658€      48.200€      1.129€         49.329€      

L2H1 28 2.0 TDI EU6 66/84 5 26.400€                 5.544€         10.225€      42.169€      1.129€         43.298€      

Dubbel 2.0 TDI EU6 81/110 5 28.100€                 5.901€         10.866€      44.867€      1.129€         45.996€      

Cabine 2.0 TDI EU6 110/150 6 30.100€                 6.321€         11.620€      48.041€      1.129€         49.170€      

2.0 TDI EU6 110/150 7-DSG 32.100€                 6.741€         12.374€      51.215€      1.129€         52.344€      

EU6 = deze motor met BlueMotion Technology is voorzien van een Start Stop systeem en voldoet aan de EU6 emissiestandaard

*   Rijklaarmaakkosten € 1.046,65 (incl. btw) bestaat o.a. uit: transport en logistieke handeling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers,

     twee kentekenplaten, volle tank, bedrijfswagentas (lampen, werkhandschoenen, gevarendriehoek, verbanddoos) en een mattenset in de cabine.

     Recyclingbijdrage € 37,50 (incl. btw). Leges € 44,98 (Btw vrijgesteld).

** Consumentenadviesprijs is inclusief btw, Bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges.

Transporter 1



Standaarduitvoering.
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Carrosserie Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte carrosserie  

Chassis met langs- en dwarsdragers  

2 voorportieren  

2 achterportieren met vaste zijruiten in de passagiersruimte - 

Achterwand met vaste ruit, niet verwarmbaar  

Bumpers, antracietkleurig  

Grille (ongelakt zwart) met twee chromen sierstrips  

Buitenspiegels, convex  

Brandstoftank 70l met dop en afsluitbare afdekklep  

AdBlue tank: circa 13l  

Sleepoog (geschroefd) vóór en achter  

2 bevestigingspunten voor dakdragersysteem  -

4 bevestigingspunten voor dakdragersysteem - 

Onderstel Onafhankelijke wielophanging  

McPherson veerpoten voor  

Hydraulisch remsysteem met schijfremmen voor en achter  

Elektromechanische stuurbekrachtiging met veiligheidsstuurkolom en in hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel  

Banden 205/65 R 16 C 107/105 T met stalen velgen 6,5J x 16"  

Wielnaafafdekking, zwart  

Wagengereedschap en krik  

Volwaardig stalen reservewiel onder de auto  

Veiligheid Gelaagde voorruit  

Halogeen koplampen (H7), in hoogte verstelbaar  

Dagrijverlichting  

Hoofdsteunen, in hoogte verstelbaar  

Driepuntsveiligheidsgordels in voorstoelen met hoogteverstelling en gordelspanners voor de buitenste zitplaatsen  

Airbag aan bestuurderszijde en airbag aan bijrijderszijde, uitschakelbaar  

Zijwindassistent  

Multi-Collision brake (remt voertuig af na aanrijding om vervolgschade te voorkomen)  

ABS: antiblokkeersysteem  

ASR: aandrijf slipregeling  

EDS: elektronisch sperdifferentieel  

MSR: motor sleepmomentregeling  

ESC: elektronisch stabiliteitsprogramma  

Uitschakelbaar ASR systeem (alleen 4MOTION)  

Vermoeidheidsherkenning met weergave in boordcomputer  

Hill Hold-functie  

Eén-sleutelsysteem met wegrijblokkering via elektronische transponder en centrale portiervergrendeling met afstandsbediening (2x)  

Stuurslot  

 ● standaard    ○ optioneel    - niet leverbaar Transporter 2



Cabine Instaptreden bij de voorportieren  

Comfortstoel bestuurder inclusief hoogte- en lendensteunverstelling en armsteun en verstelbare bijrijdersstoel  

Stoelbekleding stof "Double Grid"  

Joystick versnellingspook  

2 zonnekleppen, klap- en zwenkbaar, met make-upspiegels en tickethouder  

Dashboard met diverse open opbergvakken  

Dashboardkastje, gekoeld en afsluitbaar  

2 Bekerhouders bovenop dashboard  

Opbergvak aan beide voorportieren met 1,5 ltr. fleshouder  

Mobiele prullenbak  

1 kledinghaakje  

Hemelbekleding van stof  

Dakstijlbekleding  

Portierbekleding van kunststof  

Rubberen vloerbedekking  

Cabineverlichting incl. 2 leeslampjes  

Handgreep A-stijl  

Passagiersruimte Instaptrede - 

3-zitsbank met opklapbaar zitgedeelte - 

Zijwand - en hemelbkleding van carrosseriekarton - 

Rubberen vloerbedekking - 

Functioneel BlueMotion Technology (BMT) met o.a.  Recuperatief remsysteem, motor-start-stop systeem en banden met verlaagde  

rolweerstand 

Vrijloopfunctie DSG (alleen i.c.m. DSG)  

Instrumentenpaneel met elektronische snelheidsmeter, kilometer- en dagkilometerteller, toerenteller en digitaal klokje  

Boordcomputer Plus (weergave van de geheugens: rijtijd, gem. snelheid, rijafstand, actieradius, gem. en actueel  

brandstofverbruik)

Brandstofniveaumeter  

Witte instrumentenverlichting met dimregeling  

Ruitenwissers vóór met 2 snelheden en intervalstand           

Climatic airconditioning met recirculatie, 4-traps aanjager en voorruitontwaseming  

Stof- en pollenfilter  

Luchtuitstroomopeningen in het dashboard  

12 Volt stopcontact bij midden console  

12 Volt stopcontact bovenop dashboard  

Waarschuwingszoemer voor ingeschakelde verlichting  

Verlengde (variabele) Onderhouds Interval  

Radio Composition Audio inclusief, Bluetooth, telefoonvoorbereiding, USB-A aansluiting, SD kaartlezer en twee luidsprekers  

Dubbeltonige claxon  

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening (2x)  

Elektrisch bedienbare voorportierruiten met inklembeveiliging  
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Uitrustingslines.

Bestelcode 400

Normale prijs excl. btw/bpm 1.530€            

Klantvoordeel excl. btw/bpm 580€            

Netto catalogusprijs excl. btw/bpm van 950€            

BTW-bedrag 200€               

BPM-bedrag 358€               

Consumentenprijs incl. BTW en BPM 1.508€            

Inhoud uitrustingslines (incl. afzonderlijke meerprijs)1

Radio Composition Colour (ZI4) 425€               

- 6,5" TFT touchscreen kleurendisplay

- We Connect Plus mobiele online services (1e jaar gratis)

- App Connect (via USB)

- 4 luidsprekers

Mistlampen vóór met bochtverlichting (8WH) 350€               

Licht en zicht pakket (Z4A) 280€               

- licht- en regensensor

- automatisch dimmende binnenspiegel

- automatisch stadslichtschakeling

- Coming - Leaving Home functie

Cruise control (8T6) 325€               

Stoelbekleding 'Bricks' (N0E) 150€               

1 Afzonderlijke meerprijs geldig bij afname buiten het uitrustingsniveau. 

 Raadpleeg altijd de pagina 'Meeruitvoeringen' voor nadere informatie en voorwaarden.
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Meeruitvoeringen.
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Actiepakketten 490 Executive Plus pakket 1.245€               261€            469€            1.975€         - 

- 8'' Navigatiesysteem Discover Media (ZIE)

- Digitale radio-ontvanger DAB+ (QV3)

- Bandenspanningsindicator (7K1)

.. Alleen i.c.m. Dubbele Cabine

Normaal 1.955€                 

Klantvoordeel: 710€                  

490 i.c.m. Comfortline 945€                  198€            356€            1.499€         - 

Normaal 1.530€                 

Klantvoordeel: 585€                  

Accu en dynamo 8FB 2e accu 70AH / 420A (AGM) 270€                  57€              101€            428€             

.. niet i.c.m. Koppelstation (IP4/IS2/IS7)

8FL 2e accu (AGM) met scheidingsrelais en monitoring 315€                  66€              118€            499€             

●  68 Ah

.. alleen i.c.m. Koppelstation (IS2/IS7)

NY3 Versterkte dynamo 140€                  29€              52€              221€             

● dynamocapaciteit 250A 

NY4 Versterkte accu en versterkte dynamo 200€                  42€              75€              317€             

● accucapaciteit 520A 

● dynamocapaciteit 250A 

NY5 Versterkte accu  90€                    19€              33€              142€             

● accucapaciteit 520A 

Airbags 4X3/KOZij- en hoofdairbags in cabine 490€                  103€            184€            777€             

● airbags zijn niet uitschakelbaar

● niet i.c.m. Bijrijdersbank Comfort (33D)

Brandstoftank 0F5 Brandstoftank 80 liter 85€                    18€              32€              135€             

● i.p.v. standaard 70 liter tank

Bumpers ZLS Exterieur pakket 700€                  147€            263€            1.110€          

● voorbumper in carrosseriekleur

.. alleen i.c.m. kleuren: 

- Candy White (B4B4)                                        - Ascot Grey (6U6U)

- Cherry Red (4B4B)                                           - Deep Black pearl effect (2T2T)

- Reflex Silver metallic (8E8E)                          - Pure Grey (J2J2)      

 - Light Ivory (9110)                                           - Copper Bronze (5A5A)   

- Mojave Beige metallic (1B1B)                        - Chrome Yellow (9141)

- Indium Grey metallic (X3X3)                          - Ravenna Blue (5Z5Z)

- Starlight Blue metallic (3S3S)                         - Fortana Red (I9I9)

- Bay Leaf Green (C4C4)                 

8T6 Cruise Control met snelheidsbegrenzer 325€                  68€              122€            515€             

.. standaard bij Comfortline 

PAC Adaptive Cruise control (ACC) 800€                  168€            301€            1.269€          

● afstandsmonitoring m.b.v. radarsensor in grille

- inclusief Front Assist noodremassistent

- bij handgeschakelde versnellingsbak inschakelbaar vanaf 30 km/h

- bij DSG-automaat werkzaam vanaf 0 km/h

.. alleen i.c.m. Multifunctioneel stuurwiel (2FD)

- werkzaam bij snelheden tot 210 km/h

PAC/CL i.c.m. Comfortline 475€                  100€            179€            754€             

6K2 Front assist noodremassistent (zonder ACC) 285€                  60€              107€            452€             

Diefstalalarm 7AQ Alarm 2 310€                  65€              116€            491€             

- back up hoorn

- wegsleepblokkering

Stof- en pollenfilter  

2V5 Actief koolstoffilter 35€                    7€                13€              55€               

Cruise control / 
assistentie-systemen

Interieur-luchtfilter
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Meeruitvoeringen.
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Koppelstation IP4 Koppelstation + voorbereiding multifunctioneel sturingsapparaat 140€                  29€              52€              221€             

● d.m.v. het koppelstation voor analoge signalen kunnen

    verschillende digitale signalen die over CAN-bus verstuurd

    worden, analoog worden gebruikt voor externe apparatuur

    die naderhand wordt ingebouwd (bijv. radio/navigatiesysteem)

- 4x klem 30 (constant)

- 4x klem 15 (geschakeld)

IS2 Multifunctioneel sturingsapparaat 1 470€                  99€              177€            746€             

●vrij configureerbare in- en uitgaande signalen

● ASIL-B standaard (ISO 26262)

.. inclusief analoog koppelstation

LET OP:

- aantal vrij configureerbare signalen is afhankelijk van eventuele

   vooraf geprogrammeerde signalen af-fabriek. Dit is onder meer van

   toepassing bij: 2e accu met monitoring (8FE)

- Multifunctioneel sturingsapparaat uitsluitend achteraf in te bouwen

    i.c.m. de optiecode IP4 (Voorbereiding multifunctioneel sturingsapparaat)

- programmering van het multifunctioneel sturingsapparaat is

   alleen naderhand mogelijk in samenwerking met de fabriek

IS2/DU i.c.m. Taxi 360€                  76€              135€            571€             

IS7 Multifunctioneel sturingsapparaat 2 520€                  109€            196€            825€             

gelijk aan Multifunctioneel sturingsapparaat 1, met als extra functie:

● Mogelijkheid tot interface via WLAN, Bluetooth en USB

● Advies meebestellen: Navigatie Discover Media (ZIE)

Laadvermogen 0WQ GVW 3.000kg i.p.v. 2.800kg 790€                  166€            297€            1.253€          

Z4Q/PUVerzwaarde vering en demping 2.300€               483€            867€            3.650€          

● inclusief GVW 3.000kg

● inclusief vooraslast tot 1.680kg

Lakkleuren Standaard lak  

CL02 Metallic- en pareleffect lak 850€                  179€            320€            1.349€          

Speciale kleuren (SK)

CL04 Prijsgroep A 230€                  48€              86€              364€             

CL05 Prijsgroep B 550€                  116€            207€            873€             

CL06 Prijsgroep C 800€                  168€            301€            1.269€          

CL07 Prijsgroep D 920€                  193€            346€            1.459€          

CL08 Prijsgroep E 3.500€               735€            1.319€         5.554€          

CL09 Prijsgroep F 875€                  184€            329€            1.388€          

Motor 9HC Handmatige roetfilter regeneratie 525€                  110€            197€            832€             

● voor voertuigen die extreem korte afstanden rijden en/of langdurig

     stationair draaien

.. alleen i.c.m. multifunctioneel sturingsapparaat (IS2/IS7)

Onderstel 1BB Onderstel t.b.v. slecht wegdek 500€                  105€            188€            793€             

● verhoging: tot 20mm (afhankelijk van uitvoering)

.. niet i.c.m. versterkte vering (2MK)

2ML Verzwaarde vering achter 100€                  21€              37€              158€             

0S4 Onderrijbescherming 210€                  44€              79€              333€             

.. alleen i.c.m. lange wielbasis

5FD Extra console op dashboard 95€                    20€              35€              150€             

● extra DIN-vak/ruimte voor inbouw van elektronische apparatuur

     óp het dashboard

9Z3 230 volt aansluiting in cabine 220€                  46€              82€              348€             

● aansluiting bevindt zich rechts onder de bestuurdersstoel 

.. niet i.c.m. bijrijdersbank (33C/33D/33E/3SW)

.. niet i.c.m. 2e accu (8FB/8FL)

Pakketten Z4A Licht en zicht pakket 280€                  59€              105€            444€             

- licht- en regensensor

- automatisch dimmende binnenspiegel

- automatisch stadslichtschakeling

- Coming - Leaving Home functie

.. standaard bij Comfortline

Opbergvakken, cabine
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9JC Rokerspakket 55€                    12€              20€              87€               

- aansteker in de 12V-aansluiting in de middenconsole

- asbak voor plaatsing in de bekerhouder bovenop het dashboard

Pick-up laadbak ZP2 Verlaagde laadbak met aluminium zijschotten 380€                  80€              143€            603€             -

● incl. beugelspiegels, max. opbouwbreedte 1.994 mm (ZB1)

.. alleen i.c.m. lange wielbasis

Radio Composition Audio  

- monochroom display

- SD kaartlezer in front

- USB-A poort in front (geschikt voor iPod)

- BlueTooth telefoonvoorbereiding

- 2 luidsprekers

ZI4 Radio Composition Colour 425€                  89€              160€            674€            - 

gelijk aan ''Composition Audio'', met als extra functies:

- 6,5" TFT touchscreen kleurendisplay

- 4 luidsprekers

- 2 USB-C poorten (geschikt voor iPod) in het dashboard

- App Connect (via USB)

- We Connect mobiele online diensten (onbeperkte looptijd)

- We Connect Plus mobiele online diensten (1e jaar gratis)

- Pan-European E-Call noodoproepsysteem

.. USB-A poort in front radio vervalt

.. alleen i.c.m. Dubbele Cabine

.. standaard bij Comfortline

ZIE Radio- en navigatiesysteem Discover Media 1.670€               351€            629€            2.650€         - 

gelijk aan ''Composition Colour'', met als extra functies:

- 8" TFT touchscreen kleurendisplay met naderingssensor

- 32GB Media opslag

- We Connect Plus mobiele online diensten (1e 3 jaar gratis)

- inclusief App Connect (draadloos)

- inclusief spraakbediening

.. SD-kaartlezer vervalt

.. alleen i.c.m. bandenspanningsindicator (7K1 of 7K3)

.. alleen i.c.m. Dubbele Cabine

ZIE/CLH.. i.c.m. Comfortline 1.245€               261€            469€            1.975€         

9IJ Telefoonvoorbereiding Comfort 360€                  76€              135€            571€            - 

- inclusief draadloze telefoonsignaalversterker

- inclusief laadmogelijkheid via inductie

.. alleen i.c.m. radio "Composition Colour" of radio- en

   navigatiesysteem "Discover Media" 

QV3 Digitale radio-ontvanger (DAB+) 215€                  45€              81€              341€            - 

.. alleen i.c.m. radio Composition Colour of radio- en

   navigatiesysteem Discover Media

Ruiten 8W3 Verwarmbare ruitensproeiers voor 50€                    11€              18€              79€               

4GR Verwarmbare voorruit 240€                  50€              90€              380€             

.. alleen i.c.m. Licht en zicht pakket (Z4A)

Spatlappen 6N2 Spatlappen vóór en achter 195€                  41€              73€              309€             

Spiegels ZB1 Beugelspiegels 50€                    11€              18€              79€               

Convex, max. opbouwbreedte 1.994 mm

Stoelbekleding Bekleding, stof "Double Grid"  

N0E Bekleding, stof "Bricks" 150€                  32€              56€              238€             

.. standaard op Comfortline

N2Q Bekleding, kunstleder "Mesh" 95€                    20€              35€              150€             

N0R Bekleding, stof robuust "Robusta" 170€                  36€              64€              270€             

● Kunstleder ''Mesh'' vanaf 2e zitrij

Radio en navigatie
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Meeruitvoeringen.
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Stoelen, cabine 33C Bijrijdersbank (inclusief afsluitbaar opbergvak)  

● met separate sleutel af te sluiten

33D Bijrijdersbank Comfort (inclusief afsluitbaar opbergvak) 435€                  91€              163€            689€             

● voorgevormde bijrijdersbank met klaptafel en bekerhouder

● met separate sleutel af te sluiten

3SH Bijrijdersstoel i.p.v. Bijrijdersbank  

Comfortstoel met armleuningen, lendesteun en hoogteverstelling

Bestuurder  

465 Bestuurder en bijrijder 220€                  46€              82€              348€             

Stoelverwarming

4A1 Bestuurder 235€                  49€              88€              372€             

4A3 Bestuurder en bijrijder 420€                  88€              158€            666€             

● apart regelbaar

.. niet i.c.m. bijrijdersbank comfort (33D) 
Stuurwiel 2FD Multifunctioneel lederen stuurwiel 390€                  82€              147€            619€             

● driespaaks lederen stuurwiel

● bedieningselement voor audio, telefoon, boordcomputer

    en cruise control

Trekhaak 1D7 Trekhaakvoorbereiding 205€                  43€              77€              325€             

Type-aanduiding 0NA Zonder typeaanduiding achterzijde -€                   -€             -€             -€              

● typeaanduiding op zijscherm blijft

Veiligheids en QR9 Verkeerstekenherkenning 275€                  58€              103€            436€            - 

assistentie .. alleen i.c.m. Radio ''Composition Colour'', Radio-/navigatiesysteem

   ''Discover Media'' of ''Discover Pro'' (ZI4/ZIE/ZI8)

.. alleen i.c.m. Licht en zicht pakket (P4A)

8G1 Grootlichtassistent "Light assist" 150€                  32€              56€              238€             

● automatische omschakeling tussen dim- en grootlicht (> 60 km/h)

.. alleen i.c.m. Licht & zicht pakket (P4A)

8WH Mistlampen vóór incl. bochtverlichting 350€                  74€              131€            555€             

.. standaard bij Comfortline 
Verwarming, KH6 Climatic airconditioning  

7VL Koelvloeistofvoorverwarming voor interieur 1.500€               315€            565€            2.380€          

● werkt bij ingeschakelde motor ook als extra koelvloeistof-

    verwarmer voor TDI-motor

● Let op: werkt als voorverwarming voor het koelvloeistofcircuit 

     van de kachel, niet van de motor.

● met tijdschakelaar en afstandsbediening

.. niet i.c.m. heteluchtstandkachel voor interieur (PW5)

PW5 Heteluchtstandkachel voor interieur 2.550€               536€            961€            4.047€          

● incl. koelvloeistofverwarmer

● incl. 2e accu met scheidingsrelais (420A/75Ah)

● met tijdschakelaar en afstandsbediening

.. alleen i.c.m. koppelstation (IS2/IS7)

.. niet i.c.m. Koelvloeistofvoorverwarming voor interieur (7VL)

Wielen, velgen Z3E Lichtmetalen velgen 16'' (6,5J X 16) "Clayton" 690€                  145€            260€            1.095€          

.. alleen i.c.m. slotbouten (1PB)

1PB Slotbouten 50€                    11€              18€              79€               

.. alleen i.c.m. lichtmetalen velgen

1NC Wieldoppen 16'' 135€                  28€              50€              213€             

7K1 Bandenspanningsindicator 70€                    15€              26€              111€             

Q31 Vierseizoensbanden 215/65 R 16 106/104 T 365€                  77€              137€            579€             

.. alleen i.c.m. 16" velgen 

Q33 Vierseizoensbanden 215/60 R 17 109/107 T 104 H 365€                  77€              137€            579€             

.. alleen i.c.m. 17" velgen (Z3F/Z0B/Z0C/CS4)

Verlichting, exterieur

* Het Europese wegennet is continue in verandering. Volkswagen Bedrijfswagens streeft naar zo recent mogelijke kaartinformatie, maar kan niet garanderen dat deze bij aflevering van uw auto 
volledig actueel is. Volkswagen Bedrijfswagens biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 jaar nadat de betreffende generatie van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest 
recente kaartupdates kunt u eenvoudig zelf downloaden via www.http://volkswagenbedrijfswagens.nl/service/navigatie-en-multimedia/navigatie-update.html. Indien gewenst kunt u een 
kaartupdate ook door de Volkswagen Bedrijfswagens-dealer laten uitvoeren. De consumentenadviesprijs voor deze service is 21 euro exclusief btw. Meer informatie over kaartupdates kunt u 
verkrijgen via uw Volkswagen Bedrijfswagens-dealer, de klantenservice of de handleiding van uw auto.
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Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd 
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten 
voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde 
merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave: Oktober 2019
Wijzigingen voorbehouden

vwbedrijfswagens.nl

Transporter 6.1 
Pick-up


